നിരകപരിചയം

(9 -ംം കാസിെല പാഠഭാഗതിനള അധയാപകസഹായി)

--ഹരിപസാദ്,വിടി.കടമര്-അരഥം അറിയാെത േകവലം പദങെള മാതം മനസിലാകനവന
ഭാരം ചമകന െവറംതണ് മാതമാണ്
….യാസന
യാസനിരകം
േവദങളിെല പദങെള സമാഹരിച അജാതകരതകമായ േകാശഗനമാണ്
ൈവദികനിഘണ. ൈനഘണകകാണം, ൈനഗമകാണം, േദവതാകാണം എനിങെന
മന ഭാഗങളിലായി വിഭജിചിരികന ഈ നിഘണവില ഗൗഃ ശബം മതല േദവപതിഃ
വെരയള ആയിരതിഎഴനററപതിലധികം ശബങള സമാഹരികെപടിരികന. ഈ
നിഘണവിന് യാസാചാരയന നിരമിചിടള വയാഖയാനമാണ് നിരകം. നിഘണവിെല
മനിെലാന പദങെള മാതേമ യാസന തെന നിരകതില നിരവചികനള.
എനാല താന ഉദരികന േവദമനങളിെല പദങളെട നിരവചനവം ആചാരയന യഥാ
സനരഭം െചയിടണ്. കടാെത അേദഹം പദങെള നിരവചിേകണതിെന ആവശയവം
ആധനികഭാഷാശാസതിനേപാലം മാരഗദരശകമായ നിരവചനവിധികളം മറം േചരത്
തെന ഗനതിന് ഒര ശാസഗനതിെന സമഗതവരതിയിടണ്. യാസന് മെന
നിരവധി നിരകകാരനാര ഉണായിരനെവങിലം േവദാംഗങളിെലാനായി പരിഗണി
കെപടന നിരകം എന അംഗതിന് ഇന് ലഭയമായിടള ഒേരെയാര പാമാണിക
ഗനം യാസനിരകം മാതമാണ്.
നിരകം അഥവാ നിരവചനപദതി
േവദമനങളക് അരതമിെലന പബലമായ ഒര വാദം പാചീനകാലം മതല
നിലനിനിരന. കൗതന മതലായ ആചാരയനാരായിരന ഈ പബലമായ അരത
നിരാസവാദതിെന പവകാകള. ഉപസരഗതിന് അരതമിെലന് ശാകടായനന
തടങിയ നിരകകാരനാരം, അരതമെണന് ഗാരഗയന തടങിയ നിരകകാരനാരം
സയകികങളായ വാദങള മേനാടെവച ഘടതിലാണ് ആ പരവപകങെള സമഗ
മായി അപഗഥിചെകാണം മനങള അരതപരണമാെണന തെന സിദാനം സാപി
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ചെകാണം യാസന തെന നിരകം നിരമിചത്. പദങളെട അരതങെള നിേശഷമായം
നിരവചികാം എനാണ് യാസമതം. നിഷഷയ, വിഗഹയ വചനം - നിരവചനം
എനാണ് നിരകപദതിെന അരതം. പദങളെട അവയവാരതങെള നിരവചിച്
പദങളെട സകമായ അരതേബാധമണാകാം എന് ഈ ശാസം വയകമാകന.
യൗഗികാരതവം രഢാരതവം
പദങളിെല പകതി-പതയയവിഭാഗങളില നിനം (അവയവങളില നിന്)
കണതില അരതേബാധം സിദമാകന പദങളം എളപതില അരതം ലഭികാത
പദങളം ഉണ്. വേനചരന എന പദതിെല വേന എന പരവഭാഗതില നിന്
വനതില എന അരതവം ചരന എന അനയാവയവതില നിന ചരികനവന
എന അരതവം ലഭികന. അതിനാല വേനചരഃ എന പദതിന് വനതില
സഞരികനവന എന പരണമായ അരതം ലഭികന. ഈ അരതെത
യൗഗികാരതം എനം ഈ സമഗപദെത പതയകവതി എനം പറയന.
എനാല ചില പദങളെട അരതം ഇപകാരം വയകമാകാതരീതിയില പേയാഗം
െകാണ് രഢമലമായിതീരനിടണ്. അതരം പദങെള രഢി അഥവാ പേരാക
വതി എന് പറയന. ഉദാഹരണതിന് സയാലഃ എന പദതിെന അരതം അതിെല
ഘടകപദങളില നിനം െപെടന് വയകമാകനില. അതിനാല ഭാരയാസേഹാദരന
എനരതതില ഉറചേപായ (രഢമായ) ഈ പദം പേരാകവതിയാണ്. ഇതരം
പേരാകവതി ശബങളേടയം അതിപേരാകവതി ശബങളേടയം നിരവചമാണ്
നിരകതിെന പരിധിയില വരനത്.
പഞവിധനിരകികള

ആചാരയഃ - ആചാരെത ഗഹിപികനവന , അഥവാ ആചാരെത
ഉപേദശി കനവന എന് നിരവചികനതം, ആതപതം - ആതപാത് (െവയിലില
നിന് ) തായേത (രകികനത് ) എന് നിരവചികനതം വാരഷികം
-വരഷകാലതില
ഭവിചത്
എന് നിരവചികനതം പതയകവതിയില
െപടനതാണ്. വയാകരണതിെല പകതി-പതയയനിയമമനസരിച് ഇതരം പദങെള
അനായാസം നിരവചികാവനതാണ്. ഇപകാരം വയാകരണനിയമങള െകാണ് നിരവ
ചികാനാവാത പദങെള പേഷാദരാദീനി യേഥാപദിഷം (അഷാധയായി6-3-109)
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എന സതം െകാണ് പാണിനിമഹരഷി മാറിെവകകയാണ് െചയിരികനത്.
പേഷാദരം മതലായ പദങള എപകാരമാേണാ േലാകവയവഹാരതില ഉപേയാഗിക
െപടവരനത് അത് ലൗകികവയവഹാരം െകാണതെന സാധവാണ് എനാണ് വിശാല
മനസനായ ആചാരയെന അഭിമതം.
ഇപകാരം വയാകരണശാസതിെന പരിധി അവസാനികനിടതാണ് നിരക
ശാസതിെന സാമാജയം ആരംഭികനത്. ഓേരാ പദെതയം ഉടെചടത് അതിെന
അരതം ചെഴടകനതാണ് നിരകതിെന രീതി. ഏെതങിലം ഒര സവഭാവെതേയാ
ഗണെതേയാ ആകതിേയേയാ ആചാരെതേയാ മേറാ മേറാ ആധാരമാകിയലാെത
േലാകതില ഒര പദവം ഉണാകിെലനാണ് ൈനരകികനാരെട സിദാനം.
അതിനാല അരതം മനസിലാവാത അതിപേരാകവതിയായ പദെത പേരാക
വതിയിേലകം പതയകവതിയിേലകം െകാണവന് നിരവചികാെമന് നിരക
ശാസം സിദാനികന. അതിന് ആചാരയനാര കലിച പധാനെപട അഞ് രീതികള
ഇവയാണ്.
1 വരണാഗമം - ഹംസഃ എന ശബം വരണാഗമതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ആദയം
ഇലാതിരന ഒര വരണം പതതായി ആഗമിചിടാണ് ഹംസശബം ഉണായെതന്
കലികന. ഹന് എന ധാതവിന് ഹിംസ എനം ഗതി എനം രണരതമണ്.
അതിേനാട് സ എന പദം പതതായി േചരന് ഹന് + സ =ഹംസ എനാകന. ഹന്
ധാതവിന് ഗതി എനരതമളതിനാല ഹംസശബതിന് സനരമായി ഗമികനത്
എന് പദാരതം കലികന.
2 വരണവിപരയയം - വരണങളെട സാനവയതിയാനം. ഹിംസ എന പദതിെല
ഹ്,സ് എനീ വരണങള പരസരം സാനം മാറിനിനെകാണ് സിംഹ എന ശബം
ഉണായിരികന. അതിനാല ഹിംസികനത് എന് സിംഹപദതിന് അരതം.
3 വരണവികാരം - ഒര വരണം മാറി മെറാനാകന. ഗഢമായ ആതാേവാട
കടിയവന എന അരതതില പരമാതാവിന് ഗേഢാതാ എന് േപരണ്.
ഗഢ+ ആതാ എനത് ഗഢാതാ എനാണ് വയാകരണനിയമമനസരിച് രപസിദി
വേരണെതങിലം ഗേഢാതാ എനാണ് ശതികളിലം മറം പേയാഗം. ഇവിെട
സവരണദീരഘമായ ആ എനവരണതിന് മാറം വന്, വരണവികാരം വന്, ഉ
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എനായി ഗേഢാതാ എനായിരികന.
4 വരണേലാപം - വരണതിന് വരന േലാപം. വലിയ ഉദരം ഉളത് എന
അരതതില പഷദ് + ഉദരം = പഷദദരം എനാണ് പദം വേരണെതങിലം ദ് എന
വരണതിന് േലാപം സംഭവിച് പഷ + ഉദരം = പേഷാദരം എനായിരികന.
5 ധാതവരതാനസാരം - ധാതവിെന പസിദാരതതിലനിനം മാറി അരതാനരം
കലികക എന രീതി. ലാജ ശബതിന് വറെതടത ധാനയം എനരതം. ലാജഭരതേന എന ധാതവരതമനസരിച് ലാജ എന ധാതവിന് നിനാരതമാണ്
പസിദെമങിലം ഭരജനം എന അരഥം കലിച് വറെതടത അഥവാ െപാരിെചടത
ധാനയം എന അരതം കലികന. (ലാജ് -ഭരതന ഭരജനേയാഃ എന് ധാതപാഠം )
ഇങെന പധാനെപടതം പരസരപരകങളമായ അഞ് രീതികളാണ്
അരതനിരവചനതിന് സവീകരികനത്. മലയാളതിെല ചില പസിദപദങളെട
നിരകി ഈ രീതിയില സമരതികാവനതാണ്. എപകാരെമനാല ചത് േപായി എന മലയാളപദം സത് േപായി എനപദതിെല സ എന
പദതിന് വരണമാറം വന് ച എന് ആയി മാറിയതാണ്.
മലയാളി എന പദം സഹയന എന മലയം അറബികടല എന ആഴിയം
അതിരകളായ േദശത് താമസികനവന എന അരതതില പസിദമാണ്. മല +
ആഴി = മലയാഴി. ഴ കാരതിന് പകരം ള കാരം വന് മലയാളി എനാകന.
പലഹാരം എന പദം ഫലാഹാരം എന പദതിന് വരണവിപരയയവം
വരണേലാപവം വനണായതാണ്. പഴങള (ഫലങള) ആഹാരമായി നലിയിരന
നാടനടപ് അടിസാനമാകി ഫലാഹാരം എന പദം നിഷനമാകകയം പയത
ലാഘവം ആഗഹികന വകാകള ഫ എന പദതിന പകരം എളപതില പ എന്
പേയാഗിച് പലാഹാരം എനം ആ എന ദീരഘം േലാപിച് പലഹാരം
എനമായിതീരനിരികന.
കം എനതിന് സംസതതില മനരതങളണ്. സഖ-ശീരഷ-ജലാനി കം
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എന് നാനാരതനിഘണ. കം എനതിന് തല എനരതം സവീകരിചാല േക (സപമീ
വിഭകിരപം) എനതിന് തലയില എനരതം. േകശഃ എനതിന് േക േശേത തലയില ശയികനത് എന് അരതം ലഭികനത് ഇപകാരമാണ്. ശഷം
എനതിന് േശാഷിച കം (ജലം) - ജലാംശം അഥവാ ആരദത നഷെപടത്
എനരതം. ഇവിെടെയലാം പതയകവതിയാകയാല വരണാഗമേലാപവികാരങള
ആവശയമായിവരനില.
ഇപകാരം വരണങള േലാപിപിചം, പകരം േചരതം, പരസരം മാറിെവചം
അരതം േയാജിചവരനരീതിയില വയാഖയാനികാനള സവാതനയം നിരകശാസം
നലനണ്. എനാല അത് നിയമാനസതവം സയകികവം ആയിരികണെമന്മാതം.
ശിരസിെന താണനം െചയനത് എന അരതതില തലപാവിന് ശിരസം എന്
േപരണ്. ആ അരതസിദി അനസരിചാണ് വസം എനപദം നിരവചികനത്. വസം
എന േലാകപസിദമായ പദതില പ എന വരണെത ആഗമിപിച് വപസം വപസിെന താണനം െചയനത് - എന് പദം സങലികന. പിനീട് പ എന
വരണതിെന േലാപമാണ് വസം എന പദതിന് ആധാരം എന് സിദാനികന.
വസ-ആചാദേന എന ധാതവില നിനം ആചാദനം െചയാന ഉപേയാഗികനത്
എന അരതതിലം വസ്തശബം നിഷാദിപികാവനതാണ്.
ഇതേപാെല പാരിജാതം എനപദെത നിരവചികനത് അതിെന ഉദഭവവം
ആയി ബനെപട ഐതിഹയമനസരിചാണ്. പാലാഴി കടയേമാള ആ സമദജലതില
നിനണായതാണേലാ ഐരാവതവം പാരിജാതവം മറം. ഐരാവതം എനപദെത
പതയകവതിയായി നിരവചികാവനതാണ്. ഇര-െവളം, ഇരയളവന- ഇരാവാന
(സമദം),
ഇരാവതഃ
അപതയം
ഐരാവതം .
അതിനാല
ഐരാവതം
ജലതിലണായതാണ് എന് സഷമാകന. എനാല പാരി എന ഒര പദമിലാതതി
നാല പാരിജാതം എന പദെത നിരവചികാന പയാസമണ്. അേപാള പ എന
വരണതിന് പകരം വ എന വരണമാറം വനതാെണന് സങലികന. അങെന
വാരിജാതം -െവളതില ജനിചതാണ് പാരിജാതം എന് നിരവചികന.
േമെല സചിപിച ഭാരയാസേഹാദരന എനരതതിലള സയാല പദതിന്
ആചാരെത അടിസാനമാകിയാണ് അരതം കലികനത്.
വിവാഹസമയത്
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വധവിെന സേഹാദരന അഗിയില േഹാമികാന ലാജം (മലര) എടതനലന ആചാര
മണ്. ആ ആചാരെത മനനിരതി സയാത് (മറതില നിന് -സയം എന തിെന
പഞമി, സയം-മറം) ലാജം (മലര) ദദാതി യഃ സഃ - സയാലഃ എന് അരതം
കലികന.
പേഷാദരാദീനി യേഥാപദിഷം (6-3-109) എന അഷാധയായീ സതതിെന
വയാഖയാനതില എലാ വയാഖയാതാകളം ഈ നിരകരീതിക് ഉദാഹരണം പദരശി
പിചിടണ്. കാശികാവതിയിെല ചില ഉദാഹരണങള കടി പദരശിപിചെകാണ് ഈ
പകരണം അവസാനിപികന.
േമഘം എന അരതതില പസിദമാണ് ജീമതപദം.
ജീവനസയ
(ജലതിെന ) മതഃ (സംഘാതം) - ജീമതഃ ഇവിെട വനശബം േലാപിച് ജീമതം
എനാകന. (വനശബതിന് മാതമായം ജലം എനരതമള കാരയം സരതവയം)
ശവങള ശയികന സലം എന അരതതില ശശാനം എന പദമാണ്
പസിദം. ശവാനാം ശയനം - ശശാനം - ഇവിെട ശവ ശബതിന് ശ എന പദം
ആേദശമായി വരന. ശയന ശബതിന് ശാന എനം ആേദശം.
ഉരല എന അരതതില ഉലഖലം എന് പസിദം. േമലഭാഗം ആകാശ
മളത് (അതായത് കഴിഞ് ശനയമായത് , ഊരധവം ഖം ) എന ഊരധവഖം
എനപദതിെല ഊരധവ ശബതിന് ഉല എനം ഖം എനതിന് ഖല എനം
ആേദശം വനിടാണ് ഉലഖലം എന പദം ഉണായിടളത്.
ഏത് പദങളം ധാതവില നിന് നിഷനമാെണന യാസമതമനസരിച്
സംസത പദങളെട അരതം സഷമായം വയകമാകനതാണ് നിരകശാസതിെന
രീതിശാസം. പദനിരവചനവിധികളില ആധനിക ഭാഷാശാസഗേവഷകരക് േപാലം
മാരഗദരശനേമകിയ നിരകസമദായെത സാമാനയമാെയങിലം പരിചയെപടാന
സാധിചാല പദനിരവചനം രസകരവം ആസവാദയവം ആയിതീരനതാണ്. അതിന്
നിരകപഠനം പേയാജനപദമാകെട. ഇതി ശമ്.
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നനനി േകചിത് സദയം
േകചിത് നിനനി നിരദയം
താവഭൗ ച പരിതയജയ
േഭാ! പബന! പഗചത
….ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്......
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